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1 ▶ (1,0) Determine uma álgebra em Ω con-
tendo os elementos A,B,C ∈ Ω. Use ape-

nas∪ e (.)c.

2 ▶ (1,0) Se repetições não são permitidas,

(a) (0,25) Quantos números de 3 dígitos po-
dem ser formados a partir dos seis dígitos
2, 3, 5, 6, 7 e 9?

(b) (0,25) Quantos destes dígitos são menores
que 400?

(c) (0,25) Quantos são ímpares?

(d) (0,25) quantos são múltiplos de 5?

3 ▶ (1,0)Dadouma coleção{Ak}nk=1 de even-
tos com probabilidades P (Ak) = pk, se

p̄ :=
1

n

n∑
k=1

pk

é a média aritmética das probabilidades na
classe, demonstre que

(a) (0,5) P (
∩n

k=1Ak) ≤ p̄,

(b) (0,5) P (
∪n

k=1Ak) ≥ p̄.

4 ▶ (2,0) (segurança nos arredores de barra-
gens de contenção de rejeitos de mineração)

Engenheiros de segurança no trabalho dimen-
sionaram o sistema de proteção de emergên-
cia por acionamento de sirenes de anúncio de
perigo iminente, requerendo evacuação do lo-
cal. Os possíveis cenários (dicotômicos) são: há
rompimento da barragem de rejeitos; ou não
há rompimento da barragem de rejeitos. Ad-
mita que a probabilidade de rompimento de
uma dada barragem durante sua vida útil foi
estimada em 0,05%. Duas opções de sistemas,

com diferentes custos e resultados, são apresen-
tadas. Na primeira, considere que a taxa de fal-
sos positivos e falsos negativos do sistema das
sirenes de evacuação são de 4% e 1%, respecti-
vamente. Já no segundo sistema estas taxas são
respectivamente 8% e 0,6%. Para cada sistema
de proteção proposto:

(a) (1,0) Calcule a probabilidade das sirenes de
evacuação serem acionadas?

(b) (1,0) Se as sirenes de evacuação foram aci-
onadas, calcule a real probabilidade de ha-
ver de fato rompimento da barragem. Tire
suas conclusões.

5 ▶ (2,0) Uma empresa manufatura um pro-
duto montado pelo articulação de duas pe-

ças, cada uma proveniente de uma indústria di-
ferente. Umapeça fabricada na indústria I1 tem
93% dechance de não apresentar defeito, 5% de
chance de ter um defeito recuperável e 2% de
chance de ter um defeito grave. Já as peças pro-
venientes da indústria I2 podem ser perfeitas ou
apresentar um defeito recuperável. Uma peça
fabricada na indústria I2 tem 95% de chance
de não apresentar defeito. Um produto tem
88,35% de chance de não apresentar defeito e
0,25% de chance de apresentar defeito recupe-
rável em ambas as peças. SejaX1 a variável alea-
tória que assume os valores 0 (perfeitas), 1 (de-
feito recuperável) ou 2 (defeito grave), na indús-
tria I1. SejaX2 a variável aleatória que assume
os valores 0 (perfeita) ou 1 (defeito recuperável),
na indústria I2.

(a) Apresente a tabela da distribuição conjunta
de (X1, X2).

(b) As variáveis aleatórias são independentes?
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6 ▶ (1,0) Uma parábola ax2 + bx + c tem os
coeficientes inteiros{b, c}determinados por

duas jogadas de umdadohonesto, fixadoa = 1.
Considere que quadras, quinas e senas são des-
cartadas, resultando em apenas valores menores
ou iguais a 3. A primeira jogada define o coefici-
ente b e a segunda, independentes, define o coe-
ficiente c. Deseja-se investigar as raízes da equa-
ção resultante deste experimento aleatório.

(a) Conte o número de resultados possíveis do
experimento e liste o espaço amostral.

(b) Qual a probabilidade de se obter apenas raí-
zes reais? apenas raízes racionais?

7 ▶ (1,0) [Teorema de Bayes na filtragem de
spam]

Considere um sistema para detecção de ocor-
rência de spam em caixa de entrada de e-mails.
Admita que o string ’você ganhou’ ocorra em
cerca de 80% das mensagens de spam da conta
de um dado usuário. Suponha também que
’você ganhou’ ocorra usualmente em 10% dos
e-mails aceitáveis. Se 30% dos e-mails recebidos
são considerados spam, e for recebido uma
nova mensagem que contenha o string ‘você
ganhou’:
determine a probabilidade dela ser de fato um
spam.

Atenção: As respostas devem estar acompa-
nhadas dos cálculos.
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